
Každý den 
může být 

s Wasa recepty

Wasa plná překvapení, inspirace a... receptů



WASA je pekařskou společností, která byla 
založena v roce 1919 ve Švédsku. Prodává křehký 

křupavý chléb a další pekárenské výrobky ve 40 
zemích zahrnujících zejména evropské země, ale 

rovněž USA. WASA má tři pekárny, které jsou umístěny 
ve Filipstadu (Švédsko), Hamaru (Norsko) a Celle (Německo). 

WASA disponuje širokou nabídkou křehkých křupavých 
chlebů - Original, Sezam, Fibre, Delikatess, Sport, Delikatess 

Sezam, Break. Mezi další výrobky patří řada crisp´n´light – pšeničný, 
žitný, vícezrnný a tzv. Skorpa, což jsou křupavé bagetky. Křehký křupavý 
chléb je jednoduchým výrobkem vyrobeným z celozrnné žitné mouky, 
droždí, soli a vody. Všechna zrníčka jsou použita včetně slupek i klíčků.

Na trhu můžete také najít Wasa sandwiche – 2 plátky křehkého 
chleba spojeného sýrovou pomazánkou, a to ve 2 příchutích (sýr, 
rajče&bazalka).

Celozrnné chleby Wasa obsahují vysoké procento vlákniny, díky 
kterému pomáhají regulovat tělesnou hmotnost a napomáhají zažívání. 
Chléb navíc tělu dodá důležité vitamíny a minerály.

Více informací o výrobcích Wasa najdete na webových stránkách  
www.wasa.cz.



Rajčátka nakrájíme na čtvrtky. Sýr nakrájíme na kostičky. Křupavý chléb 
nejdříve potřeme olivovým olejem a citronovou šťávou. Dále jej poklademe 
prosciuttem, rajčátky a sýrem. Okořeníme pepřem a solí.

Na pánvi rozehřejeme tenkou vrstvičku olivového oleje. Na několik sekund 
na něj vložíme lístky čerstvé bazalky a dokřupava ji osmahneme. necháme ji 
okapat na papírovém ubrousku. Chlebíček dozdobíme bazalkou a můžeme 
servírovat. 

porce: 4, doba přípravy: 15 minut

IngredIence

PostuP

Wasa chléb s prosciuttem 
a kozím sýrem

8 plátků Wasa Original

3 lžíce olivového oleje

šťáva z poloviny citronu

16 malých rajčátek

150 g kozího sýru s bylinkami

8 plátků prosciutta

50 g čerstvé bazalky

125 ml oleje na pečení



Červenou řepu nakrájíme na menší kostky, přidáme pokrájená 
vajíčka a okurky. Promícháme s bílým jogurtem a majonézou. 
Osolíme a opepříme. 

Natíráme na plátky Wasa a servírujeme s ledovým salátem.

porce: 4, doba přípravy: 15 minut

IngredIence

PostuP

Salát s červenou řepou

sklenice zavařené červené řepy

3 vejce uvařená natvrdo

4 okurky ve sladkokyselém 
nálevu

0,5 cibulky

3 lžíce bílého jogurtu

1 lžíce majonézy

plátky Wasa Delikatess 
sesam

ledový salát

sůl

pepř
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Na pánvičce rozehřejeme máslo, přidáme nasekanou cibuli a na 
plátky nakrájené ředkvičky. Osolíme, opepříme a přidáme drcený 
kmín. Poté, co směs zesklovatí, přidáme dvě vejce a mícháme do 
ztuhnutí. Servírujeme na plátcích Wasa Sport.

porce: 2, doba přípravy: 20 minut

IngredIence

PostuP

Wasa s ředkvičkami a vejcem

svazek ředkviček

cibule

máslo

2 vejce

pepř

sůl

drcený kmín

plátky Wasa sport
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Ovoce omyjeme a pokrájíme. Křupavý chléb Wasa rozlámeme na 
kousky a krátce osmahneme na rozpálené pánvi. Spolu s ovocem jej 
rozdělíme do jednotlivých mističek.

Přilijeme mléko, jogurt a med.

Směs ořechů nasekejte a jemně orestujte, dokud směs nezrůžoví 
a nezačne vonět. Posypte cukrem a nechte lehce zkaramelizovat.

Müsli ozdobte směsí ořechů a kokosovými hoblinkami.

porce: 4, doba přípravy: 15 minut

IngredIence

PostuP

Křupavé Wasa „müsli“  
s ovocem

12 plátků Wasa Fibre

300 g sezónního ovoce

600 ml plnotučného mléka

400 g přírodního jogurtu

4 lžíce medu

4 lžíce směsi ořechů 
(mandle, kešu, lískové 
oříšky)

1 lžíce cukru krystal

2 lžíce kokosových hoblinek
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Máslo rozpustíme v hlubším hrnci. Přidáme cibuli pokrájenou na 
půlkolečka, bobkový list a bylinky. Restujeme za stálého míchání 
přibližně 5 minut. Poté plamen stáhneme, necháme cibuli 
karamelizovat a restujeme minimálně hodinu. Pokud je to nutné, 
cibuli lehce podlijeme vodou.

Po hodině přidáme ocet a víno. Mícháme, dokud se víno neodpaří. 
Přilijeme horký vývar. Polévku vaříme dalších 20 minut a dochutíme 
ji solí a pepřem.

Polévku rozlijeme do misek, poklademe plátky Wasy a posypeme 
sýrem. Před podáváním dáme polévku na chvíli rozpéct do rozpálené 
trouby.

porce: 4, doba přípravy: 2 hodiny

IngredIence

PostuP

Francouzská cibulačka

500 g cibule

75 g másla

bobkový list

šalvěj, tymián, rozmarýn

půl lžíce bílého vinného octa

1 dl bílého vína

1 l vývaru

sůl

pepř

2 plátky Wasa Original

sýr comté nebo jiný 
nastrouhaný tvrdý sýr
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Na oleji osmahneme pokrájenou cibuli. Přidáme maso, osolíme  
a propečeme. Přimícháme špenát, brambory, vejce a promícháme. 
Plátky Wasy na dvě minuty namočíme do studené vody. Poté,  
co změknou, je dáme oschnout na kuchyňskou utěrku. Pekáč nebo 
zapékací mísu vytřeme olejem. Vyložíme Wasa chleby a poklademe 
náplní. Navrch položíme opět Wasu. V troubě předehřáté na 180° 
pečeme 20-30 minut.

porce: 4, doba přípravy: 50 minut

Zapečená Wasa se 
špenátem a masem

olivový olej

cibule

200g mletého hovězího masa

sůl

750g špenátu

hrnek rozmačkaných 
vařených brambor

3 vejce

plátky Wasa Original

IngredIence

PostuP
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Pokrájenou cibuli a prolisovaný česnek osmažíme na olivovém oleji 
do měkka. Vmícháme maso, necháme jej uzavřít a zhnědnout. 
Přidáme rajčata pokrájená na kousky, rajčatový protlak, víno, 
bazalku, sůl a pepř. Přivedeme k varu a povaříme 20-25 minut.

V hrnci rozpustíme máslo, vmícháme mouku a chvíli necháme 
smažit. Postupně přidáváme mléko. Přivedeme k varu a mícháme, 
dokud omáčka není zcela jemná a hustá. Přidáme muškátový oříšek. 
Odstavíme omáčku z ohně a vmícháme nastrouhaný sýr. Mícháme, 
dokud se sýr zcela nerozpustí.

Připravíme si pekáček či zapékací mísu. Nejprve nalijeme vrstvu 
masové omáčky, na to sýrovou omáčku, poté vrstva plátků Wasa. 
Vrstvy takto opakujeme a zakončíme vrstvou sýrové omáčky. 
Posypeme vrstvičkou strouhaného parmazánu. Pečeme v předehřáté 
troubě na 180 °C 30-35 minut dokud svrchní vrstva nezhnědne.

porce: 2, doba přípravy: 90 minut

IngredIence

PostuP

Wasa lasagne

8 plátků Wasa Original

olivový olej

cibule

česnek

mleté maso (hovězí)

rajčata

rajčatový protlak

červené víno

bazalka

sůl

pepř

máslo

hladká mouka

mléko

sýr parmazán

sýr chedar

muškátový oříšek
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Wasa chléb nalámeme na kousky. Brambory oloupeme a pokrájíme 
na kostičky. Lilek pokrájíme na dvoucentimetrové kousky, poklademe 
do síta, posolíme a necháme 10 minut odstát. Nakrájíme cibuli, 
česnek nasekáme na kousky.

Rajčata položíme na 10 sekund do vroucí vody, následně zchladíme 
pod studenou vodou a sloupneme slupku.

Lilek vymačkáme. Na oleji restujeme cibuli, slaninu a česnek. Přidáme 
lilek a zalijeme vínem. Přidáme rajčata a vaříme dalších 15 minut.

Křupavý chléb a brambory opečeme na másle. Smícháme se směsí 
a nasekanou mátou.

Servírujeme ozdobené zakysanou smetanou.

porce: 4, doba přípravy: 45 minut

Gröstl se slaninou a mátou

6 plátků Wasa sesam

300 g vařených brambor

500 g lilku

1 cibule

2 stroužky česneku

2 rajčata

6 plátků slaniny

3 lžíce olivového oleje

1 lžíce bílého vína

1 lžíce másla

1 lžíce máty

100 g zakysané smetany

IngredIence

PostuP
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Banány oloupeme, rozkrájíme a rozmačkáme vidličkou. Přidáme pár 
kapek citronové šťávy, rum a šleháme tak dlouho, až se směs napění. 
Na kousky rozdrcenou Wasu smícháme s cukrem a vanilkovým 
cukrem. Sekané ořechy do růžova osmažíme na pánvi. Do misek 
dáváme střídavě vrstvu Wasa s cukrem a vrstvu banánové směsi, 
kterou posypeme opraženými ořechy. Povrch můžeme ozdobit 
šlehačkou.

porce: 2, doba přípravy: 15 minut

IngredIence

PostuP

Banánový mix

4 banány

70g rozdrcených plátků  
Wasa Original

60g přírodního cukru

1 vanilkový cukr

citronová šťáva

2 lžičky rumu

50g sekaných vlašských 
ořechů či mandlí
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Želatinu rozpustíme v horkém mléce a necháme odstát. Tvaroh utřeme 
s cukrem a vanilkovým cukrem. Smícháme s mlékem. Formu vymažeme 
máslem. Plátky Wasa si namočíme ve šťávě od kompotovaného 
ovoce. Ve formě střídáme vrstvy Wasa s vrstvou tvarohového krému 
a kompotovaným ovocem. Poslední vrstvou je krém. Dáme do lednice 
ztuhnout a před servírováním posypeme strouhanou čokoládou.

porce: 6, doba přípravy: 30 minut

IngredIence

PostuP

Nepečený tvarohový dort

1 balíček želatiny

100ml mléka

500g měkkého tvarohu

vanilkový cukr

150g cukru

plátky Wasa Delikatess

kompotované ovoce 
(meruňky)
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Hrušky oloupejte, rozpulte a odstraňte jádřince. Povařte půl litru 
vody s cukrem, vínem a rozmarýnem. Přidejte hrušky a citronovou 
šťávu. Povařte 5 minut, vyjměte hrušky a nechte je vychladnout.

Wasa chléb potřete marmeládou, poklaďte sýrem a hruškami (dle 
chuti je můžete pokrájet jemněji). Umístěte na plech či do zapékací 
misky a 10 minut zapékejte v rozehřáté troubě. Po vyjmutí z trouby 
opepřete a dozdobte rozmarýnem.

porce: 4, doba přípravy: 25 minut

Celozrnný křupavý chléb  
s roquefortem

8 plátků Wasa sesam

2 lžíce citronové marmelády

4 zralé hrušky

80 g cukru krystal

1 lžíce bílého vína

větvička rozmarýnu

lžička citronové šťávy

150 g roquefortu

2 lžíce pražených vlašských 
ořechů

IngredIence

PostuP
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Marmeládu naředíme vodou, povaříme a přecedíme přes síto. 
Namažeme na křupavý chlebíček a pomocí marmelády vždy dva 
plátky spojíme.

Jablko oloupeme, vykrojíme jádřinec a pokrájíme na tenké plátky. 
Rozpustíme máslo s cukrem a vanilkou. Do směsi vložíme jablka 
a oboustranně opékáme.

Chlebíček souměrně poklademe plátky jablek a na plechu vložíme do 
předehřáté trouby. Zápékáme dokud svrchní vrstva nezkaramelizuje.

porce: 4, doba přípravy: 25 minut

Jablečný Wasa dortík

8 plátků Wasa Break

100 g meruňkové marmelády

4 střední jablka  
(např. Granny smith)

1 lžíce másla

1 lžíce cukru krystal

dřeň z poloviny 
vanilkového lusku/
vanilková esence

IngredIence

PostuP
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Sušenky rozdrtíme v sáčku válečkem nebo rozsekáme v kuchyňském 
robotu. Smícháme se změklým máslem. Kulatou dortovou formu 
vymažeme a na její dno prsty vmačkáme sušenkový základ. Tímto 
těstem vysteleme i boční kraje formy. Pečeme v troubě asi 5 minut.

Smícháme mascarpone/tvaroh, žloutky, vanilku a cukr. Z bílků 
vyšleháme tuhý sníh a pomalu vmícháme do těsta. Přidáme šťávu  
z citronu, pudink a mícháme do tekuté konzistence. Nepoužívejte 
pro míchání robot, do hmoty se nesmí dostat bublinky.

Krém nalijeme na sušenkový základ, přičemž jej střídavě prokládáme 
plátky Wasy. Necháme několik minut usadit. Pečeme ve vyhřáté 
troubě na 160 °C přibližně hodinu dokud dort nezíská zlatavou 
kůrčičku.

Po vyjmutí z trouby necháme dort zcela vychladnout. Ideální je dort 
nechat ještě několik hodin odpočinout v lednici. Po nakrájení bude 
dort díky Wasa plátkům krásně pruhovaný.

porce: 8, doba přípravy: 90 minut

IngredIence

PostuP

Pruhovaný cheesecake

200 g sušenek  
(esíčka, karamelové, dle chuti)

100 g másla

6 plátků Wasa Delikatess

750 g měkkého tvarohu  
(můžeme také použít 
mascarpone či ricottu)

½ balíčku vanilkového 
pudinku

150 g cukru

šťáva z 1 citronu

4 vejce

vanilkový cukr/zrníčka 
z  vanilkového lusku
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nový Wasa sandwich


